
VELKOMMEN TIL

WORKSHOP 5

Mennesker med 

udviklingshandicap og demens

v/ Gry Segoli, adjunkt ved Københavns Professionshøjskole, Mette Hemmingsen, 

socialpædagogisk konsulent og Conni Andersen, forstander, Bofællesskabet 

Josephinehøj, & Kit Rønholm, forstander, Østerled, Gentofte Kommune
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Program

• Velkomst v/Rigmor Lond

• Landing v/Mette Hemmingsen

• Indsatsmodellen v/Gry Segoli

• Livshistorie v/Connie Andersen

• Ældreliv – en vej til værdighed v/Kit Rønholm

• Pædagogisk praksis i Gentofte kommune v/Mette Hemmingsen

• Afsluttende opsamling

18. november 2022



Landing v/Mette
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Tidlig opsporing og udredning

• 5 forskellig praksis i de fem regioner

• Mange steder har der manglet en 

systematik og et fælles sprog til tidlig 

opsporing og udredning

• Ofte bliver personalet mødt af en 

manglende forståelse for behov for 

udredning

• Borgergruppen kan ofte ikke indgå i 

den vante udredningspakker

18. november 2022
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Trivsel og velvære

• Tilgangen bør bygge på en bio-psyko-social tilgang

• Den personcentreret tilgang bør danne ramme for indsatsen

• Livshistorie

• Pædagogik og relation som afsæt for kontakt og indsats

• Sundhedsfaglig udredning

• Løbende tilpasning af tilgang og tilbud

18. november 2022



Samarbejde med pårørende og netværk

✓

✓

✓

Aktiv sparringspartner, der har vigtig viden om 

borgerens livshistorie, præferencer og personlighed

Ressourcer, der kan bidrage til borgerens trivsel og 

velvære

Et særligt fokus for opmærksomhed, der har brug for 

særskilt støtte og omsorg
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Pårørendesamarbejde

• Mange mennesker med udviklingshandicap og demens har kun få eller ingen 

pårørende

• Behov for undervisning om demens og forandringer ved demens

• Inddrage de pårørende i samarbejdet fra starten

• Være på forkant med forandringer

• Del overvejelser og observationer med de pårørende

• Gør brug af kommunens demenskonsulent til vejledning og rådgivning

18. november 2022



Internt samarbejde i kommunen

Ofte er den interne organisering i 

kommunen opdelt i sundhedsfaglig og 

socialfaglige indsatser hver for sig

Forskellige dokumentationssystemer

Forskellige serviceniveauer og 

metodetilgange
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Tværsektorielt samarbejde

• Fem forskellige – eller flere tværsektorielle organiseringer

• Oftest ikke beskrevne samarbejdsaftaler – eller enighed om at de eksisterende 

forløbsprogrammer eller samarbejdsaftaler også omfatter mennesker med 

udviklingshandicap og demens

• Tag udgangspunkt i det regionale forløbsprogram eller samarbejdsaftale for 

mennesker med demens

• Få etableret en tydelig struktur i forhold til, hvem der skal kontaktes, hvis en 

borger begynder at udvise tegn på demens

• Sikre at borgeren får de rette tilbud med udgangspunkt i rollefordelingen 

beskrevet i forløbsprogrammet eller samarbejdsaftalen.

18. november 2022
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Spørgsmål

Hvordan er I organiseret i din organisation?

Hvilke indsatser får du øje på ud fra 

indsatsmodellen?

?



Livshistorie



✓ Josephinehøj

✓ Hvorfor deltagelse i Projekt 

Fremfærd?

✓ Kompetenceudvikling

✓ Livshistorier
Bofællesskabet 

Josephinehøj

Fonden Josephine 

Schneider
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Summeøvelse

Livshistorie i eget perspektiv ?



Ældreliv



Københavns Professionshøjskole16

Østerled - et selvejende tilbud under Gentofte 

Børnevenner,
og med driftsoverenskomst med Gentofte kommune.

18. november 202223.11.22.Side 16
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Her bor 29 mennesker
Aldersfordelingen er
26-39 år: 9
40-59 år: 6
60-69 år: 7
70-82 år: 7

12 mænd og 17 kvinder

11 går ikke længere på job/dagtilbud, ud af de 11

har 5 demens

4 er gået på folkepension

2 har pensioneret sig selv

De 9 bruger vores tilbud Ældreliv på Tværs 3-4 dage om ugen

18. november 2022

23.11.22.
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Ældreliv på Tværs – en vej til værdighed

18. november 202223.11.22.Side 18
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Ældreliv på Tværs fik ”Kultur der dur” prisen 
i 2018 for det unikke tilbud til ældre og 
demente
på Østerled.

18. november 2022Side 19
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Pædagogisk praksis 
i Gentofte Kommune

Notatet

Principper – overordnede anbefalinger

Tjekliste – sådan omsætter vi til daglig 

pædagogisk praksis

ABC Demens

Dokumentation og vejledning.

Inspiration 

Podcast, hvor kan du læse mere

Demens venlig indretning

Forløbsprogram for demens Region H

Pjecen 

Til pårørende på tilbuddet

Side 21


